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Identificar a investigação científica enquanto processo sistemático que permite
examinar fenómenos e obter respostas suscetíveis de incorporar na prática clínica;
 Reconhecer a importância da incorporação da melhor evidência científica com vista à
melhoria da qualidade dos cuidados;
 Desenvolver os procedimentos necessários para a consulta de revisões da literatura,
protocolos e estudos científicos credenciados com vista à tomada decisões sobre o
cuidar;
 Analisar criticamente os resultados da prática baseada na evidência relevantes para a
intervenção clínica no domínio da hemodiálise.
Competências:
 Discute o conceito de prática baseada na evidência;
 Valoriza a investigação como contributo para o desenvolvimento da enfermagem e dos
cuidados;
 Identifica a evidência clínica aplicando o pensamento crítico tendo em conta as
situações clínicas e as necessidades de cuidados;
 Desenvolve procedimentos de pesquisa sistematizada;
 Reconhece os limites do seu papel e da sua competência, analisando criticamente a
investigação científica enquanto processo que permite a tomada de decisões de saúde
com base em revisões sistemáticas relevantes e outras provas de síntese, acessíveis
e de alta qualidade.

Conteúdos 1 – A Prática Baseada na Evidência [PBE] e o cuidar
1.1 Importância e utilização
Programáticos

(máx1000 carateres) 2 – Pesquisa científica – Processos e Procedimentos
2.1 – Revisão sistemática da literatura: normas, estrutura, estratégias de pesquisa, avaliação
crítica.
3 – A PBE, as Competências Clínicas e as Necessidades do Utente
4 – Importância da PBE na Tomada de Decisão em Saúde
4.1 – A tomada de decisões de saúde com base em revisões sistemáticas relevantes e outras
provas de síntese, acessíveis e de alta qualidade.
Demonstração da
coerência entre os
conteúdos e os
objetivos da Unidade
Curricular
(máx1000 carateres)

A prática baseada na evidência [PBE] é sustentada na utilização explícita e criteriosa da melhor
evidência científica disponível para tomar decisões sobre o cuidado a prestar. Desta forma, refletir
as experiências da prática clínica, identificar resultados à luz de dados provenientes da pesquisa
e da evidência científica de alta qualidade, permitem a tomada de decisão dos Enfermeiros e a
fundamentação da sua prática.

Metodologias de No intuito de promover um processo reflexivo e interativo entre professor e estudante, propomos
ensino (avaliação enquanto estratégia metodológica:
 Metodologias expositivas, ativas, participativas e colaborativas;
incluída)
 Trabalho de pesquisa;
[indicar os produtos,
 Estudo orientado;
critérios e pesos de
 Discussão e debate.
avaliação]
(máx1000 carateres) A avaliação da unidade curricular será efetuada através da elaboração de um trabalho
individual: Análise de um artigo científico de qualidade para a prática clínica em enfermagem.
Demonstração da
coerência entre as
metodologias de
ensino com os
objetivos de
aprendizagem
(máx3000 carateres)

A unidade curricular está organizada em aulas teóricas e teórico-práticas por forma a possibilitar a
mobilização das estratégias metodológicas ativas, anteriormente enunciadas, que permitam o
desenvolvimento sustentado do conhecimento e dos objetivos definidos.
Promovendo o processo reflexivo e interativo entre professor e estudante(s), na componente
teórica serão abordados conteúdos, sugerindo-se o aprofundamento de aspetos associados por
parte dos estudantes na componente teórico-prática.
Serão discutidos aspetos teóricos e teórico-práticos contextualizando-os com a realidade
profissional, conjugando o contributo dos estudantes, aliando a pesquisa, análise e discussão de
documentos.
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